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गोष्ट त्मा ददलवाांची आशे, जेव्शा याषव आणण मूननकॉनन आणण 
अवेच इतय बमांकय प्राणी रोकाांना बमबीत कयत अवत. तेव्शा एके 
दठकाणी एक लदृ्ध भदशरा आणण नतचा भुरगा जॎक याशत शोते. 

जॎकरा दोन भोठे बाऊ वुद्धा शोते ऩण ते धन कभलण्मावाठी 
घयाऩावून दयू ननघून गेरे शोते. आईची काऱजी घेण्मावाठी घयात 
पक्त जॎक शोता. ऩण एक लेऱ अळी आरी की त्माांच्माकड ेएक बाांडां 
आणण एक ऩैवाच पक्त उयरा. तेव्शा आई म्शणारी, “जॎक आऩण 
बुकेने भयण्माच्मा आधी तुरा एखादां काभ ळोधामरा शलां.” जॎकच्मा 
आईने त्मारा घयात उयरेरां एक ळेलटचां बफस्कीट आणण एक 
वॎन्डवलचफाांधून ददरां आणण त्मारा काभाच्मा ळोधात ऩाठलून ददरां.  



बणबणून 

जॎक काशी डोंगय चढरा आणण काशी डोंगय उतयरा आणण भग 
त्मारा खूऩ बूक रागरी. बफस्कीट आणण वैंडवलच खाण्मावाठी तो एका 
दगडालय फवरा.. 

रलकयच एक भधभाळी त्माच्मा बफश्स्कटालय फपरू रागरी.भग 
अजून एक आरी. “इथां वऩकननकवाठी  तुम्शाांरा कोणी फोरालरां?” 
जॎक ओयडून म्शणारा. आणण भधभावमाांना शाकरण्मावाठी त्माने आऩरा 
शात इकडनेतकड ेशरलरा. ऩण त्माांना काशी पयक ऩडरा नाशी. त्मारा 
काशी वभजण्माच्मा आधीच भधभाळाांची झुांड त्माच्मा  
वैंडवलचलय बणबणू रागल्मा.  

जॎक खूऩ यागालरा, खूऩच चचडरा. त्माने आऩरी टोऩी  
काढरी आणण जोयात भधभावमाांना भायरी.  
पटाक!  

वैंडवलचलय भेरेल्मा भधभाळाांना जॎक 
काढू रागरा, “एक, दोन, तीन, चाय ...” जॎकने 
दशाऩमतं भोजरे. “लाईट नाशी शे, एका 
झटक्मात दशा.” 

एका घभेंडी कोंफड्मा वायखी त्माने 
आऩरी छाती पुगलरी. “एका झटक्मात दशा!” 

त्माने एक छोटी काठी वोरून घेतरी 
आणण त्माचे टोक ननळ्मा फोयाांच्मा यवात 
फुडलून आऩल्मा टोऩीलय लरशरे, ननबीड जॎक 
ज्माने एका झटक्मात दशा जणाांना भायरे. भग 
त्माने आऩरे वैंडवलच  खाल्रे आणण आऩल्मा 
यस्त्माने गेरा. 



 काशी लेऱानांतय तो एका नगयात 
ऩोशचरा. ते ळशय अगदी वुनवान ददवत शोतां, 
कोणीच यस्त्मालय फपयत नव्शतां आणण 
वगऱीकड ेळाांतात शोती. 

भग अचानक लाऱ्माच्मा लेगाने एक प्राणी 
त्माच्माकड ेऩऱत आरा. 

आऩरा जील 
लाचलण्मावाठी जॎक एका फाजूरा 
झारा.ऩण तोऩमतं त्माच्मा 
नाकऩुड्माांऩमतं एक दगुधं 
ऩोशचरा शोता. 

“शी काम वऩडा आशे?” त्मा प्राण्मारा ळशयाच्मा भध्मे पुत्कायत  
जाताांना ऩादशरां तेव्शा जॎक म्शणारा. 

काशी लभननटाांनांतय एका भाणवाने घयाचा दयलाजा उघडून फाशेय 
ऩादशरां. “तू अजूनशी वलाव घेत आशेव, ऩोया?” 

“शो, नक्कीच,” जॎक आऩल्मा कऩड्माांची धूऱ झटकत म्शणारा.   

 त्मा भाणवाने आऩरां डोकां  थोडांवां फाशेय 
काढरां आणण डाली उजलीकड ेफनघतरां. ळेलटी तो 
फाशेय आरा. 

“भी मा ळशयाचा ळेयीप आशे, तू कोण आशेव?” 
“भाझां नाल जॎक आशे.” 



ळेरयपने त्माच्माकड ेलरून खारी आणण खारून लय ऩादशरां. 
जॎकच्मा टोऩीलय. “मालय लरशरां आशे की तू एका पटक्मात दशा 
भायरे.”  

“ठीक आशे ऩोया, जय तू खयां वाांगत आशेव तय भरा काशी 
ळांका नाशी.तू अगदी फयोफय जागेलय आरा आशेव. इथां काशी जांगरी 
जनालयां त्राव देत आशे. वगळ्माांना घाफरून वोडरां आशे मा प्राण्माांनी 
ऩषी वुद्धा मामरा घाफयतात.ऩीक फयफाद कयत आशेत. रोक घयाच्मा 
फाशेय मामरा घाफयत आशेत. खयां तय मा धूतन प्राण्माांना ऩकडण्मावाठी 
ऩुयस्कायाची घोऴणा केरी आशे. ऩां भी तुरा वालध करू  
इश्च्छतो. तुझ्मावायखे फकतीतयी भोठभोठे प्रमत्न  
करून गेरे. ऩण त्माांच्मातरे कोणीच इथां  
ददवत नाशी.” ळेरयप कऩटीऩणे शवून म्शणारा,  
“ऩण भरा लाटतां ज्माने एका पटक्मात  
दशा भायरे तो मा थोड्माळा जांगरी  
जानलयाांना नक्कीच ननऩटू ळकतो.”  
 

“शो” 
“शां. तू ताकदलान तय लाटत 

नाशी.तुरा वलवलाव आशे की तूच 
दशा जणाांना भायरे. वगऱे एकाच 
पटक्मात.?” 

“शो, भीच भायरां.”अथानत 
जॎकने शे वाांचगतरां नाशी की ते 
दशा कोण शोते.  

जॎक थोड्मालेऱ वलचाय 
कयत यादशरा. भग म्शणारा, 
“ऩुयस्काय काम आशे?” 

“योख ळांबय डॉरय.” 
जॎकरा लाटरां की 

त्माच्मावाठी आणण आईवाठी 
ळांबय डॉरय ऩुयेवे शोतीर. 
ऩण भधभावमा आणी जांगरी 
जानलय माांच्मातरा पयक 
त्मारा कऱत शोता. म्शणून 
जॎक म्शणारा, “भी फघतो  
भी काम करू ळकतो ते.” 



जॎक आऩल्मा यस्त्माने ननघारा. त्माने वलचाय केरा की, एक जांगरी 
जानलयाची लळकाय कयणे भोठां जोखभीचे काभ आशे. त्माने ठयलरां की  
इथून गुऩचूऩ ननघून दवुऱ्मा ळशयात ननघून जालां आणण नतथां एखादां 
वाभन्म काभ ळोधालां. भग त्मा काभाचे जास्त ऩैवे लभऱारे नाशी तयी 
चारतीर. ऩण तो वुयक्षषत याशीर.  

जॎक ळशयाच्मा फाशेय जाणायच तेलढ्मात त्माने पुफ्काय आणण घयघय 
आलाज ऐकरा. त्माने चायी फाजूरा फनघतरां आणण त्मारा इतकां  भोठां 
आणण बमानक डुक्कय ददवरां की तवे त्माने आजऩमतं कधीशी फनघतरे 
नव्शतां.  

“ऊऊउईईई.” जॎक ओयडरा आणण ऩऱारा. ते बमांकय डुक्कय 
त्माच्माभागे एलढ्मा लेगाने धालरे की त्माने  
जलऱजलऱ जॎकरा ऩकडरांच.  

बाग्माने जॎकरा वाथ ददरी, त्मारा भका ठेलण्माचे कोठाय 
ददवरे.तो वयऱ त्माकड ेधालरा. तो आत गेरा आणण त्माच्मा भागच्मा 
लबांतीलय चढरा. जांगरी डुक्कय त्माच्माभागेच शोतां. ऩण ते लबांतीलय चढू 
ळकत नव्शतां. ते लबांतीजलऱ उबां याशून ओयडत यादशरां आणण जॎकरा 
ऩकडण्माचा प्रमत्न करू रागरां. 



जॎक भागची लबांत उतरून खारी आरा आणण कोठायाच्मा फाशेय 
ऩडरा. तो ऩऱत दयलाज्माच्मा फाशेय आरा आणण त्माने ऩटकन जोयात 
दाय फांद केरां. आणण दयलाज्मारा एक ओांडका अळा ऩद्धतीने रालरा की 
दाय उघडू ळकणाय नाशी.जेव्शा डुक्कयारा कऱरां की काम झारां आशे, तेव्शा 
डुक्कय यागाने लेडां झारां. त्माने दयलाज्मारा जोयजोयात धक्के भायरे ऩण 
दयलाजा उघडरा नाशी.  

जॎक ळशयात ऩयत आरा. तो बाव भायत चारत शोता आणण लळट्टी 
लाजलत शोता.  

“तुरा एखादा जांगरी प्राणी ददवरा का?” ळेरयपने वलचायरे. 
“भरा तय एक बमांकय डुक्कय नाशी ददवरे ऩण एक छोटां डुक्कय 

ददवरां,” जॎक म्शणारा. “छोटांवां डुक्कय,प्रेभऱ. ऩण ते तय भरा त्राव देत 
शोते.म्शणून भी त्मारा भक्माच्मा गोदाभात फांद करून ठेलरां. तुम्शी जालून 
फघा, कदाचचत ते एखाद्मा जांगरी जानलयाऩैकी अवेर.” 

जेव्शा ळेरयपने डुक्कयारा त्मा फांद गोदाभात फनघतरां तेव्शा तो 
फघतच यादशरा. “अये ननबीड जॎक, भी तुझ्माफाफत चुकीचा वलचाय केरा 
शोता.भरा लाटरां नाशी की, तू एलढा भोठा लळकायी अवळीर, तू एलढा 
रशान आशे ना.” 



जॎकने आऩरे ळांबय डॉरय घेतरे आणण नतथून ननघारा.  

“एक लभनट थाांफ,” ळेरयप म्शणारा. “जय तू त्मा वैतानी बुऱ्मा 
अस्लरारा, जे आभच्मा ळेताची नावधूव कयत, त्माऩावून आम्शाांरा 
वोडलरां तय भी तुरा अजून ळांबय डॉरय देईन.” 

“ठीक आशे, भी फघतो भरा काम कयता मेतां ते,” जॎक म्शणारा. 
ऩण त्मारा वयऱ जाण्माची इच्छा शोती. “भरा कोणत्माशी वैतानी 
अस्लराच्मा बानगडीत ऩडण्माची इच्छा नाशी,” जॎकने स्लत्ळी फोररा. 
“ते भरा यगडून टाकेर. त्माऩेषा भी शे ळांबय डॉरय भध्मे भाझी आई 
आणण भी दशलाऱा भस्त काढू.” जॎकरा उगाच भेशनत कयामरा अश्जफात 
आलडत नवे. 

जॎक ळशयातून ननघारा.तो ळशयाच्मा फाशेय थोडा राांफ गेरा नाशी 
तय त्मारा झोऩ मेलू रागरी. त्माने यस्त्माच्मा कडरेा एक भोठी टेकडी 
फनघतरी, नतथरी जभीनीलय थोडांव गलत शोतां. “भरा थोड्मा लेऱ 
झोऩामरा शलां”. जॎक म्शणारा आणण तो त्मा टेकडीलय चढून झोऩी गेरा.   



जॎकने बमांकय स्लप्न फनघतरे. स्लप्नात त्माने एक अस्लर 
फनघतरे जे ऩशाडावायखे भोठे, वैताना वायखे ननदनमी आणण फकयी 
वायखे बुकेरे शोते. आणण जॎक त्माच्मा ऩाठीलय शोता. 

 ऩण शे स्लप्न नव्शते. जेव्शा जॎक ऩूणनऩणे जागा झारा तेव्शा 
त्माने ऩादशरां की तो खयांच एका अस्लराच्मा ऩाठीलय शोता. 
कानननलरच्मा झोक्मावायखे अस्लर भागे जात शोते. ते ओयडत शोते 
आणण जॎकरा ऩकडण्मावाठी डाव्मा-उजव्मा फाजूरा शात फपयलत शोते. 

 ळेलटी जॎकरा औदुांफयाच्मा झाडारा दाफून टाकण्माच्मा इयाद्माने ते 
अस्लर भागच्मा फाजूरा जाऊ रागरां. देलाचे आबायच की अस्लरारा डोक्माच्मा 
भागचे ददवत नाशी. म्शणून त्माने शे ऩादशरां नाशी की ते कुठे जात आशे. 
अस्लर झाडाच्मा ऐलजी कोयड्मा ऩडरेल्मा वलदशयीजलऱ गेरे आणण धऩकन 
त्मात ऩडरे. ऐन भोक्माच्मा लेऱी जॎकने उडी भारून झाडाची पाांदी ऩकडरी. 

“गयनयनयनयनयन!” तुम्शी इतका आयडाओयडा कधी ऐकरा नवेर श्जतका त्मा 
अस्लराने वलदशयीतून फाशेय ऩडण्माच्मा प्रमत्नात केरा. जेव्शा ते लय चढण्मावाठी 
वलदशयीच्मा दगडारा धयत अवे, तेव्शा दगड तुटून फाशेय मेत आणण अस्लर ऩयत 
खारी ऩडत अवे. 



शो भशायाज, जॎकरा आत्ताऩावूनच त्माच्मा णखळात अचधकचे ळांबय डॉरय 
आशेत अवे लाटू रागरे. 

“तय  ळेरयप,” जॎकने ळशयात ऩयत मेलनू म्शटरे, “भरा कोणताशी बमांकय 
अस्लर बेटरे नाशी, ऩण यडणाये रशान अस्लर बेटरे. भी थोडालेऱ त्माच्माळी 
खेऱरो ऩण ते भरा झोऩ ूदेईना. भग भी त्मारा कोयड्मा वलदशयीत ढकरून ददरे.” 

“ननबीड जॎक,तू तय खूऩच वलळेऴ आशेव ये, वलदशयीत ऩडरेरां अस्लर फघनू 
ळेरयप म्शणारा. भग त्माने जॎकरा ऩवेै ददरे. “तू जय अजनू एका जांगरी जानलया 
ऩावून आभची वुटका केरी तय भी खयोखयच तुझे आबाय भानेर.” 

“फकती आबायी याशार?” 
“तीनळे  डॉरय.” 
जॎकने तोंडाने लळट्टी लाजलरी. “खूऩच दषु्ट प्राणी अवेर.” 
“तुरा अांदाजवुद्धा मेणाय नाशी.” ळेरयप म्शणारे. “तुझ्मा रषात आशे का तू 

प्रथभ ळशयात आरा तेव्शा तुझ्मा भागे कोण आरां शोतां? तो एक जांगरी मनुनकॉनन 
शोता, ज्माने तुरा जलऱजलऱ कुद्डरेच शोते.” 

“तुम्शी लाढलनू चढलनू फोरत आशात.” 
“नाशी, त्मा फदभाळ मनूनकॉननने जलऱजलऱ ळांबय गामीांना लळांगाांनी भायरे 

आणण नततक्माच भेंढ्मा आणण दोन तीन लदृ्ध भदशराांना वुद्धा. 
“ठीक आशे, भी फघतो भरा काशी कयता मेतां का?  जॎक म्शणारा. “ऩण 

त्मावाठी तुम्शाांरा ऩाचळे डॉरय योख द्माले रागतीर.” 
“भरा लाटतां आभच्मावाठी शा स्लस्त वौदा शोईर,” ळेरयप शोकाय देत 

म्शणारे. 



जॎकने मूननकॉननच्मा फाफत ऐकरां शोतां. ऩयांतु त्माचा मुननकॉननळी 
कधी वाभना झारा नव्शता. त्मारा शे भादशत शोतां की आत्ता 
मुननकॉननळी ओऱख लाढलण्माची शी लेऱ नाशी. जॎक ळशयातून ननघून 
आऩल्मा यस्त्मारा रागरा.  

जॎक अचधक दयू गेरा नाशी तय त्मारा बमांकय दगुधंी मेलू 
रागरी. वुरुलातीरा त्माच्मा रषात आरां नाशी. “इथां तय एकशी भाांजय 
नाशी, वडरेरी अांडी नाशीत. तीन ददलवाचे लळऱे भावे नाशीत.” 

तोऩमतं जॎकच्मा रषात आरां  
की त्माने अवा वडरेरा दगुधं आधी  
कधी घेतरा शोता. खूऩ लेऱ झारा शोता. 
त्माच्मा वभोय यस्त्मालय जांगरी मुननकॉनन 
उबा शोता. तो जलभनीरा खुयाांनी खयडत 
शोता आणण त्माच्मा वलावातून घाण लाव 
मेत शोता. त्माने जॎककड ेलटारून ऩादशरे. 
त्माने आऩरे लळांग जॎकलय योखरे आणण 
त्माच्माभागे धालरा.  

 श्जथां चारत जाणे ळक्म अवे नतथां जॎक कधीशी ऩऱत 
जात नवे. ऩण जय कधी त्मारा ऩऱण्माची लेऱ आरी तय तो 
खूऩ लेगाने धालत अवे. तवा तो धालरा.ऩण जांगरी मूननकॉनन 
बफरकुर त्माच्मा भागे शोता.  



जॎक आणण मूननकॉनन ऩऱत ळशयाच्मा 
भधोभध आरे आणण न्मामारमाच्मा चायी 
फाजूरा ऩऱू रागरे.  

“चचांता करू नको, ननबीड जॎक, भी 
तुरा लाचलेन.” आऩरी फांदकु उचरून ळेरयप 
म्शणारे. 



तुम्शाांरा ळांका आरी अवेर, ळेरयपचा ननळाणा फयोफय रागणाय 
नाशी. त्माने दिगय दाफरा आणण ऩदशरी गोऱी दयू आकाळात ऩोशचरी. 
त्माने ऩयत ननळाणा रालरा आणण गोऱी चारलरी ती शी जलभनीकडे, ती 
भातीत घुवरी. ऩुढची गोऱी चचनच्मा घांटेरा रागरी, त्मानांतयची गोऱी 
एका खाांफारा धडकरी आणण एक लेऱ फपरून वयऱ मुननकॉननच्मा भागच्मा 
फाजूरा रागरी. 

आता ऩमतं मूननकॉननने जॎकरा ऩऱलून ऩऱलून 
थकलरां शोतां. तो जॎकरा लळांग भायणायच शोता, तेलढ्मात 
त्माच्मा भागच्मा फाजूरा गोऱी रागरी. त्माचां रक्ष्म चुकरां 
आणण त्माचे लळांग ऩूणनऩणे झाडाच्मा एका भोठ्मा पाांदीत 
घुवरे.   



ते जांगरी मूननकॉनन एलढ्मा 
जोयात ओयडरे की ऩशाडाच्मा एका 
फाजूचा कडा आणण दगड घवरून 
खारी ऩडू रागरे. ऩण खूऩ प्रमत्न 
केल्मा नांतयशी ते लळांग फाशेय काढू 
ळकरे नाशी. ळेलटी,एलढी झटाऩट 
केल्माने त्माचे लळांग तुटरे आणण 
मूननकॉनन-जो लळांगाचा प्राणी शोता तो 
आता भाय खारेल्मा अलस्थेत 
ळशयातून दयू ऩऱत शोता.  

“अये शे तू काम केरांव,” जॎकने ळेरयपरा म्शटरां, “तुम्शाांरा भदशत 
नाशी का फक मूननकॉनन नततकेच दरुनब आशेत श्जतके कोंफड्माांचे दात? 
वगळ्मा जगात काशी भोजकेच मुननकॉनन आशेत. जय भरा लाटरां अवतां 
तय भी त्मारा जांगरातच भायरां अवतां. ऩण भरा त्माच्मा फयोफय एका 
वकन व भध्मे बाग घ्मामचा शोता. भी त्मारा इतकां  थकलरां अवतां की 
त्माच्मालय फवू ळकरो अवतो. ऩण तुम्शी गोळ्मा भायल्माने पाय गडफड 
झारी.  

“भरा पाय लाईट लाटते,भरा षभा कय, ननबीड जॎक,” ळेरयप 
म्शणारा.. 

“भाझी नुकवान बयऩाई कयण्मावाठी तुम्शाांरा आता दपु्ऩट ऩैवे 
द्माले रागतीर.” 

ळैरयपने एक लभनट वलचाय केरा, “भरा  
लाटतां की भी एलढां नक्कीच करू ळकतो.” 

जॎकने एक शज़ाय डॉरय घेतरे आणण  
ननघारा. तो आता फकती धनलान आशे शे  
आईरा दाखलण्मावाठी तो खूऩ उतालीऱ  
झारा शोता. 



जवा जॎक जाऊ रागरा तवा ळेरयप ओयडून 
म्शणारा, “शे,ननबीड जॎक! भरा लाटतां की ऩशाडाच्मा 
त्मा फाजूरा याशणाऱ्मा याषवारा तुझ्मा वायख्मा भुराने 
घाफयण्माची आलवमकता नाशी.  

“याषव!” जॎकन ेवलचायरां.  


